Credit Management? Wa is da?! Geen paniek... Triple A Solutions biedt young graduates de kans om
tijdens een traineeship alle kneepjes van het debiteurenbeleid te leren.
Goed met cijfers en tonnen ambitie, dat is het enige wat je nodig hebt. Twee jaar lang volg je
boeiende trainings terwijl je bij één van onze klanten praktijkervaring opdoet. Best of both worlds, is
het niet?
Triple A Solutions is een A tot Z dienstverlener voor Credit Management oplossingen. Samen met
onze klant gaan we op zoek naar hun noden binnen het domein van debiteurenbeheer, en stellen we
een oplossing op maat voor. We bieden een unieke combinatie aan van kennis, credit professionals
en software.
Als Academist kom je terecht bij één van onze klanten, waar je een gevarieerd takenpakket
combineert met tal van opleidingen. Je wordt bovendien gecoacht door een echte Credit Expert.
In onze Credit Academy start je een traject van twee jaar waar je alle beginselen van het
debiteurenbeheer leert. Je neemt deel aan opleidingen binnen en buiten de kantooromgeving en je
kan deze kennis meteen in de praktijk uittesten.
Welke opleidingen staan er zoal op het programma?
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Communicatievaardigheden;
• debiteurenbeheer van A tot Z;
• wetgeving rond invordering van betalingen;
• kredietanalyse;
• credit management tools;
• balansanalyse;
• handelsinformatierapporten lezen en interpreteren;
• ratioanalyse;
• DSO (day sales outstanding);
• ....

Heb je je diploma hoger onderwijs of een eerste werkervaring op zak, ben je taalvaardig, goed met
cijfers en kick je op klantencontacten? Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken!
•
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•
•
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• Je behaalde een bachelor- of masterdiploma;
• je spreekt en schrijft vlot in onze twee landstalen;
• je hebt een vlotte en communicatieve persoonlijkheid
• je stelt je flexibel op naar je werkomgeving;
• ervaring is niet vereist, een eerste ervaring in Credit Collection kan handig van pas komen.
• Een uniek plaatsje in onze Academy waar leren en ervaring opdoen hand in hand gaan
• Een bende super coole collega’s
• Een dynamische werkomgeving waar business en pleasure afgewisseld worden
• Een mooi startersloon met een aantrekkelijk pakket extra-legale voordelen
• Mogelijkheid om door te groeien als Credit Professional

Na het afronden van het Credit Academy-traject sta je stevig in je schoenen om aan de slag te gaan
als Credit Consultant voor verschillende projecten in heel België. Verkies je een vaste job bij één van
onze klanten? Dat behoort ook tot de mogelijkheden!
Interesse? Neem dan zeker contact op met Malou of Stéphanie op het nummer 02/704.47.90

